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Vuonna 2016 Kansan Arkisto arkis-
toi 72 hyllymetriä vasemmistolai-
sen työväenliikkeen, moninaisten 
kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten 
henkilöiden aineistoa. Henkilökoh-
taisesti mieleenpainuvin yksittäi-
nen luovutus oli Anton Felix Rin-
teen vankileiripäiväkirja Suomen-
linnan vankileiriltä vuodelta 1918. 
Ulkoisesti aika pieni ja vaatimaton. 
Kellastuneita muistiinpanoja, joissa 
Rinne kuvailee lyhyesti vankileirin 
tapahtumia, pääpaino ruokavalios-
sa ja sen yksipuolisuudessa. Ruokaa 
ja sen puutetta ovat miettineet ihmi-
set lähes sata vuotta sitten vankilei-
rillä, kun nälkä on kurninut kova-
na vatsassa. Sen voi tietysti arvata, 
mutta autenttisen asiakirjan myötä 
kyse ei ole enää pelkästä ”musta tun-
tuu” -olettamuksesta. Miten tuo yk-
sittäinen päiväkirja, joka oli arkis-
toon luovutukseen asti ollut suvun 
hallussa, päätyi Kansan Arkistoon? 
Tarvittiin se tärkeä oivallus, että ky-
seessä ei ole vain yksittäisen per-
heen tärkeä muisto, vaan osa koko-
naisuutta, jolla on henkilökohtaista 
mielenkiintoa laajempaa merkitystä. 
Arkistossa päiväkirja on tutkijoiden 
ja muiden kiinnostuneiden käytet-
tävissä, ja Anton Rinteestä tulee osa 
yhteistä kertomusta.

Yksittäisten ihmisten ja järjestö-
jen hallussa on arvokasta aineistoa, 
josta saadaan arkistoihin vain pieni 

murto-osa. Taustalla voi olla halu pi-
tää arkistot itsellä. Toisaalta ei ehkä 
ymmärretä arkiston laajempaa his-
toriallista merkitystä tai yksinkertai-
sesti halutaan unohtaa. Usein arkis-
tot tunnetaan valitettavan huonosti 
ja meidän tallentamat aineistomme 
vielä huonommin. Tämä on onneksi 
asia, johon meillä on parhaat mah-
dollisuudet vaikuttaa. 

Arkistokenttä määritteli viime 
vuonna yksityisarkistojen kansallis-
ta hankintapolitiikkaa. Yhteistyössä 
linjattiin, mikä arkisto vastaa mis-
täkin aineistosta. Kansan Arkiston 
vastuulla tulevat edelleen olemaan 
vasemmistolainen työväenliike, eri-
laiset kansalaisjärjestöt ja niiden 
toimijat sekä erilaiset ympäristö- ja 
eläinsuojelujärjestöt sekä kestävän 
kehityksen järjestöt.

Arkisto hankkii aineistot ”raa-
katavarana” ja järjestämällä, kuvai-
lemalla ja käyttöön tarjoamalla ja-
lostaa siitä ”tutkimusaineistoa”. Mi-
kään ei tapahdu kädenkäänteessä. Ei 
hankinta, järjestäminen eikä kuvai-
lu. Usein joudutaan priorisoimaan 
ja osa aineistosta saa jäädä odotta-
maan myöhempää käsittelyä. Lop-
pupäähän putoavat mm. käyttöra-
joitetut tai täydennysluovutuksia 
odottavat aineistot. Vuonna 2016 
Kansan Arkistossa järjestettiin 142 
ja seulottiin 51,6 hyllymetriä aineis-
toa. Arkistoon tehtiin reilu tuhat 

1. Kansan Arkiston vuosi 2016
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tutkijakäyntiä. Kiinnostavaa aineis-
toa on siis vuosien varrella saatu tal-
teen. Monipuolinen aineisto houkut-
telee kävijöitä jatkossakin. 

Arkistoväelle ja historianopetta-
jille suunnatussa Arkistopedagogia-
seminaarissa pohdittiin, mitä annet-
tavaa arkistoilla olisi koulujen histo-
rianopetukselle. Työväenperinnelai-

tosten yhteistyössä suunnittelemalla 
Työväenliikkeen 100 itsenäisyyden 
vuotta -sivustolla (www.tyovaenlii-
ke.fi) on erilaisia historiaan liittyviä 
artikkeleita ja oppimateriaaleja kou-
lulaisille ja muille tiedonhaluisille. 
1917/1918-merkkivuosien tiimoilta 
synnytetty sivusto laajentaa toivot-
tavasti arkistotietoisuutta. Tunnetta-
vuuden eteen on yhteistyöprojektien 
lisäksi tehty työtä erilaisissa tapahtu-
missa esittäytymällä ja julkaisemal-
la matalalla kynnyksellä päivityksiä 
facebookissa. Parhaiten arkiston ai-
neistot tulevat toki tunnetuksi eri-
laisissa julkaisuissa ja näyttelyissä. 

Ville Suhosen Ompelijatar-kirjassa 
ja Toisinajattelijat-näyttelyssä Virka-
galleriassa oli hienosti esillä Kansan 
Arkiston aineistoa, erityisesti poliit-
tisten naisvankien piirroksia ja va-
lokuvia. Arkistoaineistoja on lisäksi 
esitelty Werstaan Espanjan sisällisso-
ta-näyttelyssä, Lenin-museon perus-
näyttelyssä ja Salon taidemuseossa. 

Kansan Arkistossa on koko vii-
me vuoden ollut käynnissä mittava 
tietojärjestelmäuudistus. Teknises-
ti vanhentuneet järjestelmät ollaan 
korvaamassa uusilla Ahaa- ja Col-
lecte- järjestelmillä. Ahaa-hankkees-
sa on päästy kokeilemaan arkistoyh-
teistyön toimivuutta ja tietojärjestel-
män luomisen vaikeutta. Yhteisestä 
tahtotilasta on osoituksena se, että 
hankkeessa on pysytty mukana, vaik-
ka usko hankkeen onnistumisesta on 
ollut koetuksella. Aikataulut ovat jat-
kuvasti venyneet ja hanke on alku-
peräisistä suunnitelmista kutistunut. 
Lisäksi olisi rakennettava erilaisia 

Ville Suhosen Toisinajattelijat-näyttely oli esillä Helsingin kaupungin-
talon Virka-galleriassa.
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lisäpalveluita, mm. aineistonkäyt-
töön ja tutkijapalveluun liittyvät 
tietokantaratkaisut. Erityisesti di-
gitaalisten aineistojen tarjoaminen 
netin kautta asiakkaille olisi oltava 
itsestäänselvyys, jottei Kansan Ar-
kisto digiloikkaisi taaksepäin. Pal-
veluiden ja lisäosien kehittäminen 
olisi kustannustehokasta yhteistyös-
sä muiden Ahaan yksityisarkistojen 
kanssa. OKM myönsi Ahaassa mu-
kana oleville yksityisarkistoille eril-
lisen migraatiorahan, joka mahdol-
listaa aineistojen siirron vanhasta 
tietojärjestelmästä uuteen ja luo sa-

malla uskoa hankkeeseen. 
Tietojärjestelmät uudistuvat kiih-

tyvään tahtiin ja sähköistyvien ai-
neistojen myötä arkiston toiminta 
tulee jatkossa vaatimaan jatkuvaa 
digiliitoa. Perinteisen paperiaineis-
ton lisäksi olisi kyettävä vastaan-
ottamaan ja tarjoamaan käyttöön 
sähköistä aineistoa sekä takaamaan 
sille pitkäaikaissäilytys. Nykyään 
Kansan Arkisto vastaanottaa pieniä 
määriä aineistoja sähköisenä, mut-

ta järjestelmä niiden hallinnointiin 
puuttuu. 

Kansan Arkistoa ylläpitävän Yh-
teiskunnallisen Arkistosäätiön varsi-
naisen toiminnan kulut olivat vuonna 
2016 yhteensä 597 261 euroa. Arkis-
ton tilikauden tulos oli noin 11 000 
euroa alijäämäinen. Negatiivisen tu-
loksen taustalla olivat vähentyneet 
apurahat ja vanhentunut konekan-
ta. Arkiston talous perustuu valtion-
apuun ja omarahoitukseen. Valtion-
apua saadaan enintään 80 prosent-
tia Kansallisarkiston hyväksymistä 
menoista. Vuonna 2016 summa oli 

475 130 euroa. Säätiö on 
saanut arkistotoiminnan 
omarahoitusosuuden kat-
tamiseen sekä erilaisiin 
projekteihin avustuksia 
ja lahjoituksia seuraavil-
ta järjestöiltä ja yhteisöil-
tä: Kansan Sivistystyön 
Liitto ry, Kansan Uutiset, 
Parasta Lapsille ry, Ra-
kennusliitto ry, Suomen 
Demokratian Pioneerien 
Liitto ry, Suomen Elintar-
viketyöläisten Liitto SEL, 
Vasemmistonuoret ry ja 
Yrjö Sirolan Säätiö rs., 
Kuluttajaosuustoimin-

nan säätiö,  Kansan Arkiston Ystävät, 
Otto-Wille ja Hertta Kuusisen Sää-
tiö ja Teuvan demokraattinen yhdis-
tys. Päiväkummun Kannatusyhdistys 
lahjoitti toimintansa lakkauttamisen 
yhteydessä Kansan Arkistolle asun-
to-osakkeen, jonka vuokratuotto-
ja on käytetty arkistotoiminnan ra-
hoittamiseen.

24.3.2017  Marita Jalkanen

Kansan Arkisto on vasemmis-
tolaisen työväenliikkeen ja kansa-
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saa toimintamenoihinsa lakisääteistä 
valtionapua.

Kansan Arkisto on vasemmistolaisen 
työväenliikkeen ja kansalaisjärjestö-
jen keskusarkisto, jonka tehtävänä on 
oman vastuualueensa asiakirja-aineis-
ton kokoaminen, säilyttäminen, jär-
jestäminen ja luettelointi sekä aineis-
ton tarjoaminen tutkijoille. 

Kansan Arkiston toiminta työväen-
liikkeen, työväestön ja kansalaisliik-
keiden ja -toiminnan aineiston tallen-
tajana on tärkeä osa kansallisen tut-
kimuksen infrastruktuuria. Vuonna 
1945 perustetulle arkistolle on muo-
toutunut oma toimialue, joka on vii-
meisten vuosikymmenten aikana laa-
jentunut. Arkistoon kerätään sekä 
asemansa vakiinnuttaneiden työvä-
en- ja kansalaisjärjestöjen arkistoja 
että valtakulttuurin ulkopuolella toi-
mivien liikkeiden ja yhteisöjen sekä 
erilaisten vähemmistöjen arkistoja. 
Arkisto tähtää laajan ja monipuolisen 
lähdeaineiston tallentamiseen tältä 
kentältä. Kansan Arkisto antaa arkis-
tonhoidollista neuvontaa ja koulutus-
ta järjestöille ja yhteisöille sekä yksi-
tyishenkilöille. 

Aineistoa hankitaan valtakunnalli-
sella, maakunnallisella ja paikallisel-
la tasolla. Toiminnan piiriin kuuluvat 
sekä perinteiset paperiasiakirjat että 
kasvavassa määrin sähköiset asiakirjat 
ja monenlaiset erityisaineistot, kuten 
valokuvat, julisteet ja äänitteet.

Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteis-
kunnallinen Arkistosäätiö. Arkisto 

2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto

Anton Rinteen Suomenlinnan vankileiri-
päiväkirja vuodelta 1918.
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Kansan Arkiston kokoelmat kart-
tuvat järjestöjen ja yksityisten hen-
kilöiden luovutusten kautta. Ker-
tomusvuoden kokonaiskartunta oli 
72,4 hyllymetriä. Arkistoja saatiin 
118 ja valokuvaluovutuksia 56 kap-
paletta. Keskimäärin luovutuksia 
tuli siis viikossa noin 3,3 kpl. 
Arkiston kokoelmien määrä on yh-
teensä 3928 hm. Kokoelmissa on 

3453 hyllymetriä asiakirja-aineistoa, 
10 114 kappaletta ääni- ja kuvatallen-
teita, 1 296 505 valokuvaa ja 7386 ju-
listetta sekä 241 hyllymetriä kirjalli-
suutta. Kokoelmien yhteenveto esite-
tään liitteissä 1 ja 2. 
   
Asiakirja-aineiston vastaanotto

Asiakirja-aineistoa vastaanotettiin 
yhteensä 108 hyllymetriä. Uusia jär-
jestöarkistoja saatiin 111 kappalet-
ta. Järjestöarkistoja, mukaan lukien 

lehtien arkistot, oli vuoden lopussa 
yhteensä 7 190 kappaletta. Luettelo 
uusista arkistonmuodostajista esite-
tään liitteessä 3.
Pirkanmaan Vasemmistoliitto luo-
vutti kolmessa erässä yhteensä 49 jär-
jestön asiakirjat. Luovutukset sisäl-
sivät mm. Pirkanmaan Vasemmisto-
liiton, Vasemmistoliiton Tampereen 
kunnallisjärjestön, Hämeen Vasem-

mistonuorten, nuoriso-osastojen 
ja pioneeriosastojen arkistot sekä 
Hämeen Yhteistyön ja Pirkan-
maan Yhteistyö-lehtien arkistot.
Joensuun ja Pohjois-Karjalan 
alueen järjestöjen arkistoja tuo-
tiin kolmeen eri kertaan arkistoon. 
Luovutukset täydensivät Kan-
san Arkistossa olevien SKP:n ja 
SKDL:n Joensuun piirijärjestöjen 
sekä Karjalan Sosialistisen Nuori-
soliiton arkistoja.  Lisäksi luovu-
tus sisälsi SKP:n, SDNL:n ja SOL:n 

osastojen arkistoja yhteensä 67 eri ar-
kistonmuodostajaa.

Suomen Elintarviketyöläisten Liit-
to SEL luovutti muuton yhteydessä 
omia aineistojansa sekä 32 osaston 
ja aluejärjestön arkistot. Alueellises-
ti tämä kattoi Etelä-Suomea. SEL:n 
Vaasan aluetoimisto toimitti arkis-
toon seitsemän osaston aineistot.

Rakennusliiton sekä Rakennuslii-
ton osastojen arkistoja luovutettiin 90 
kansiota. Suurimmat osastojen luo-
vutukset tulivat Turun, Kymin, Sa-

3. Kokoelmien kartunta
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lon, Uudenmaan ja Helsingin alu-
eelta.

Kansan Arkiston kokoelmat kart-
tuivat myös venäjänkielisellä aineis-
tolla. Venäläinen Kulttuuridemo-
kraattinen Liitto VKDL luovutti ar-
kistonsa.  Luovutukseen kuuluivat 
VKDL:n, Venäläinen rauhankomitea 
Suomessa- ja Venäläinen teatteriyh-
distys Suomessa -järjestöjen arkistot.

Henkilöarkistoja luovutettiin 30 
hm. Luovutuksia tuli jo kokoelmissa 
oleviin 22 henkilöarkistoon ja uusia 
henkilöarkistoja saatiin 11 kappa-
letta. Suurin lisäluovutus tuli Kalle 
Kuittisen (s. 1928 k. 2017) henkilö-
arkistoon. Uudet henkilöarkistot esi-
tetään liitteessä 4. Henkilöarkistoja 
oli vuoden lopussa yhteensä 467 kap-
paletta.

Keruut osana hankintaa

Kansan Arkisto tukee hankintaansa 
erilaislla aineisto- ja muistitiedonke-
ruilla. Keruille on leimallista, että ne 
toimivat usein viiveellä. Vanhat ve-
toomukset tuovat yhä aineistoa ar-
kistoon.

Syksyllä arkisto käynnisti Pohjois-
Suomeen keskittyvän vasemmisto-
laisen aineiston keruun. Ajatus koh-
distetusta keruusta syntyi edellis-
vuonna Rovaniemellä työväentalon 
tyhjennyksen yhteydessä. Pohjoisen 
Suomen aineistolla on muuta maata 
pienempi kattavuus arkiston koko-
elmissa, vaikka alueella on ollut ak-
tiivista vasemmistolaista toimintaa. 
Projekti käynnistettiin lähettämällä 
kaikille Vasemmistoliiton Lapin pii-
rin puolueosastoille kirje, jossa ker-
rottiin aineiston keruusta ja ohjeis-

tettiin lähettämisestä Kansan Arkis-
toon. 

Kansan Arkisto, SKS ja tutkija Lii-
sa Lalu järjestivät yhteistyönä ”tais-
tolaiskeruun”, jossa muistitieto ke-
rättiin Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran arkistoon ja muu arkisto-
aineisto Kansan Arkistoon. Keruu 
päättyi helmikuussa 2016. Kansan 
Arkistoon keruu poiki kuusi varsi-
naista luovutusta ja joitakin lupauk-
sia tulevista.

Keruuvetoomus 1970-luvun taistolaisliikkeestä.
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Järjestäminen ja kuvailu 

Toimintavuoden 2016 aikana järjes-
tettiin ja kuvailtiin 142 hyllymetriä 
asiakirjoja. Järjestämistyön ja seu-
lonnan tuloksena aineistot supistui-
vat 38 hyllymetriä. Kaikkiaan uusia 
tai päivitettyjä arkistoluetteloita teh-
tiin 365 arkistomuodostajasta. 

Vuoden 2016 luovutuksista järjes-
tettiin ja luetteloitiin Joensuun luo-
vutukset, joka käsitti 90 kansiota. 
Rakennusliiton osastojen arkistoja 
järjestettiin 13 kappaletta. Myös Tel-
jän Metallityöväen ao 294 ja SEL:n 
Vaasan aluetoimiston luovutus kä-
siteltiin. Vasemmistonaisten ja Va-
semmistoliiton Vantaan kunnallis-
järjestön arkistoihin saapuneiden li-
säluovutusten järjestelyn yhteydessä 
käytiin läpi myös vanhempi aineisto. 
Venäläisen Kulttuuridemokraattisen 
Liiton (VKDL) luovutus järjestettiin 
ja luetteloitiin. 

Vuonna 2015 luovutettu Karkkilan 
Kansantalon 28 eri järjestön arkistot 
järjestettiin ja luetteloitiin.  Kark-
kilan luovutus sisälsi mm. SKP:n, 
SKDL:n, SDNL:n osastojen, Karkki-
lan Nuorten Pioneerien, Karkkilan 
Seutu -lehden sekä eri kansalaisjär-
jestöjen arkistot. 

Reilun kaupan Estelle-purjelaivan 
omistanut turkulainen Uusi Tuuli 
ry luovutti arkistonsa marraskuussa 
2015 ja ne järjestettiin keväällä 2016. 

55 kansion laajuinen aineisto sisäl-
tää muun muassa Estellen lokikirjo-
ja, pöytäkirjoja, painatteita ja reilun 
kaupan hankkeisiin liittyviä asiakir-
joja sekä valokuvia ja äänitteitä.

Aseistakieltäytyjäliiton arkis-
to järjestettiin kokonaisuudessaan. 
Arkistoon saapui viimeisimmässä 
vuoden 2011 luovutuksessa 1990-lu-
vun aineistoa sekä suuri määrä la-
kiasiainsihteerin asiakirjoja vuosilta 
1992–2006. Luovutus sisälsi aineis-
toa varsinkin aseistakieltäytyjien oi-
keudenkäynneistä. Oikeusjutut jär-
jestettiin omaan sarjaansa henki-

4. Kokoelmien hallinta

Aseistakieltäytyjäliiton juliste vuodelta 
1988. Oikeustaju vaakalaudalla.
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löiden mukaan. Arkiston sisältämi-
en arkaluonteisten henkilötietojen 
vuoksi se on käytössä vain arkiston-
johtajan luvalla. Arkiston laajuus on 
nyt 179 kansiota.

Vanhemmista luovutuksista jär-
jestettiin ja kuvailtiin Kainuun Va-
semmiston 31 kansiota ja Naisten 
Demokraattisen Toimintakeskuksen 
20 kansiota. Kansan Sivistystyön lii-
ton (KSL) arkiston järjestämistä jat-
kettiin. KSL:n arkistosta järjestettiin 
vuoden aikana pöytäkirjat, toimit-

teet, kirjeenvaihto, talousasiakirjat, 
henkilöstöasiat sekä aluetoimisto-
jen, kirjeopiston ja osin kulttuuri-
osaston asiakirjat. Lisäksi järjestet-
tiin 11 KSL:n piiri- ja opintojärjes-
tön arkistoa.

Henkilöarkistoista järjestettiin 
Anneli Alasen, Simo Eerolan, Paa-
vo Junttilan, Sirpa Kermanin ja Pek-
ka Saarnion arkistot. Näiden lisäksi 
järjestettiin muita pienehköjä hen-
kilöarkistoja ja täydennysluovutuk-
set järjestettyihin arkistoihin. Hen-

Jylhän työväenyhdistyksen I johto-
kunta lippuineen. Pielavesi v. 1916.

Arkistoaineisto saapuu valitettavan 
usein vanhentuneella tallennusväli-
neellä ja tiedostoformaatissa, joka ei 
avaudu enää. Niinpä aineistolevykkei-
tä ei enää oteta vastaan.
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kilöarkistoja järjestettiin yhteensä 
17 kappaletta. 

Tiedonhallinta

Arkistotietokannassa oli vuoden 
2016 lopussa 7 335 arkistoluetteloa 
ja 274 inventointiluetteloa. Tieto-
kannassa on myös perustiedot 256 
arkistosta, joita ei ole järjestetty tai 
joiden luetteloa ei ole viety tieto-
kantaan.  Arkistoaineistohyllymet-
reistä on luetteloitu tietokantaan 72 
prosenttia. Hakuja voi tehdä arkis-
ton nimen, toimialan, kotipaikan ja 
rajavuosien mukaan. Henkilöhaku-
ja voi tehdä erillisessä henkilötieto-
kannassa, joka on käytettävissä vain 
arkiston sisäverkossa. Siitä löytyvät 

viitetiedot eri arkistokokonaisuuk-
sissa (henkilöarkistot, muistelmat, 
biograficakokoelmat, erikoiskokoel-
mat) olevista henkilöhistoriallisista 
aineistoista. Tässä tietokannassa oli 
kertomusvuoden lopussa 4 473 ni-
meä.

Kansan Arkiston ääni- ja kuva-
tallennekokoelma koostuu työväen 
muistitietoa ja perinnettä sisältävis-
tä haastatteluista ja muistelmista, 
kokouksien ja tilaisuuksien äänit-
teistä, äänilevyistä ja videonauhois-
ta. Vuonna 2016 äänitetietokantaan 
saatiin 86 äänitettä ja luetteloitiin 
tiedot 633 äänitteestä. Suurin yksit-
täinen kokonaisuus oli Vasemmis-
toliiton kokous- ja seminaariäänit-
teet, joka käsitti 473 c-kasettia 148 
eri tilaisuudesta. Kokousäänitteet 
täydentävät merkittävällä tavalla Va-
semmistoliiton eri kokouksista syn-
tynyttä pöytäkirja-aineistoa. Äänit-
teiden luettelointi oli jatkoa aikai-
semmin alkaneelle Vasemmistolii-
ton arkiston järjestämiselle. 

Kirjaston kokonaismäärä on 14 
715 nidettä, yhteensä 241 hyllymet-
riä. Käsikirjasto karttui vuoden 2016 
aikana yhdellä hyllymetrillä. Kä-
sikirjasto koostuu pääasiassa asia-
kirjakokoelmien tutkimusta tuke-
vasta kirjallisuudesta. Aihepiireinä 
ovat poliittinen historia, sosiaali- ja 
kulttuurihistoria, työväenliike, hen-
kilöhistoria, taiteet ja kaunokirjalli-
suus. Käsikirjaston kartuntavuosilta 
1945–1996 on tutkijoiden käytettä-
vissä vanha manuaalinen kirjasto-
kortisto. Vuodesta 1997 alkaen kä-
sikirjaston tiedot löytyvät Akseli-
tietokannasta. Viitetiedot löytyvät 
myös Arjenhistoria-portaalin kaut-
ta internetistä. Anton Felix Rinne perheineen v. 1922.
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vuttajat, ei-akateemiset tutkijat, toi-
mittajat, kirjailijat, eri taideprodukti-
oiden suunnittelijat, arkiston esittelyt 
ryhmille ja Kansan Arkiston ystävien 
tilaisuuksissa käyneet vieraat. 

Kansan Arkiston asiakirjakokoel-
mat, käsikirjasto ja kuva-arkisto ovat 
tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden 
käytettävissä arkiston tutkijasalissa. 
Muita arkiston palvelumuotoja ovat 
kaukolainaus ja jäljennepalvelu sekä 
puhelimitse, sähköpostitse ja interne-
tin kautta tapahtuva tietopalvelu. Tut-
kijapalvelutilasto esitetään liitteessä 5. 

Asiakirjakokoelmista tehtyjen tut-
kijasalitilausten kokonaismäärä oli 
509 kappaletta. Asiakkaat selvittä-
vät etukäteen tietokannastamme in-
ternetissä, mitä tulevat tutkimaan, ja 
osaavat pyytää täsmänä haluamansa 
aineiston. Määrä laski hieman edel-
lisestä vuodesta. Tutkijasaliin tilat-
tiin ja toimitettiin yhteensä 1550 

Kertomusvuonna arkistoon tilastoi-
tiin 1088 tutkijakäyntiä.  Edellisvuo-
teen verrattuna tutkijakäynnit laski-
vat vajaalla sadalla kävijällä. Kävijöis-
tä tieteellisen tutkimuksen tai suku-
tutkimuksen tekijöitä oli 280. Suu-
rimpaan kävijäryhmään ”muu tut-
kimus”,  808  kävijää, sisältyy paikan 
päällä käyneet aineistojen tiedustelijat 
(nämä eivät aina välttämättä johtaneet 
aineistontilauksiin), aineistojen luo-

5. Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu

   1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt
   1B Suomen Kommunistinen Puolue
   1C 1920- ja 1930-lukujen 
   vasemmistolaiset järjestöt
   1D Kansandemokraattiset järjestöt, 
   Vasemmistoliitto
   1E Ammatilliset järjestöt
   1F Muut järjestöt
   2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot
   3 Erikoiskokoelmat
   4 Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat
   5 Henkilöarkistot
   6 Muistelmat
   7
   8 Ääni- ja kuvatallenteet

Biograficakokoelmat
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arkistoyksikköä, joka vastaavasti oli 
edellisvuotta enemmän. Valokuva-
vedoksia oli näistä 78 yksikköä. Va-
lokuvia selataan tutkijasalitilauksiin 
verrattuna enemmän sähköisessä 
muodossa joko arkiston tiloissa tai 
internetin kautta.

Arkistoaineistosta toimitet-
tiin yhteensä 14 kaukolainati-
lausta tutkijoille maakunta-ar-
kistoihin sekä pitempiaikaisia 
asiakirjalainoja arkistoaineiston 
luovuttajille historiankirjoitusta 
varten. Asiakirja-aineistosta ti-
lattiin valokopioita ja pdf-tie-
dostoja yhteensä 7305 kappa-
letta. Tutkijoiden digikameral-
la ottamien kopioiden määrää 
ei tilastoida. Kansan Arkiston 
aineistoa on ollut näyttelyissä lai-
nassa ja esillä mm. Työväenmuseo 
Werstaalla, Lenin-museossa, Salon 
taidemuseossa ja Virka-galleriassa 
(Toisinajattelijat).

Arkistoaineistoon kohdistu-
vat tiedonhaut työllistivät ar-
kiston tutkijapalvelua. Valtaosa 
tiedonvälityksestä tapahtuu ny-
kyään sähköpostitse. Asiakirjoja 
koskeviin tiedonhakupyyntöihin 
annettiin selvityksiä puhelimitse 
144 ja sähköpostitse ja kirjeitse 
156 kappaletta. Kuva-arkistoon 
osoitettuja valokuvakokoelmia 
koskevia tiedonhakuja oli 340 
kappaletta.

Kansan Arkiston digitoitujen 
aineistojen ”virtuaalinen käyt-
tö” oli runsasta. Verkon kautta 
tapahtuvan aineiston käytöstä ei ole 
saatavissa tilastoja, mutta vuonna 
2016 arkiston sivuilla vieraili keski-
määrin 313 kävijää päivässä. Kan-
san Arkiston uudistetut kotisivut 

Suomen Työväen Järjestönuorten liiton Järjestötyttöjen 
A-luokan I osaston I joukkue ryhmäkuvassa Koiton ta-
lossa v. 1916.

Nisulan talon palvelijoita pesemässä pyykkiä rannassa 
Luhangassa v. 1916.

ovat osoitteessa http://www.kansan-
arkisto.fi. 
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Kuva-arkiston kokoelmat koostu-
vat työväenliikkeen, kansalaisjär-
jestöjen ja työväestön sosiaali- ja 
kulttuurihistoriaan liittyvästä ku-
va-aineistosta, jota on karttunut 
vuodesta 1945 lähtien. Vanhimmat 
yksittäiset kuvat ovat 1800-luvun 
lopulta. Ajallinen painopiste on 
1950–1980-luvuilla. Kuva-arkisto 
on muotoutunut suurelta osin eri 
työväenlehtien kuva-arkistoista tai 
niiden osista. Kokoelmat sisältävät 
valokuvaaja Yrjö Lintusen huomat-
tavan negatiivikokoelman. 

Kansan Arkiston kuva-arkiston 
laajimman aineistokokonaisuuden 
muodostavat valokuvat, joita on 
1,3 miljoonaa kappaletta. Kuva-ai-
neiston kartunta tapahtuu pääasi-
assa lahjoitusten kautta. Kaikkiaan 
kuvaluovutuksia saatiin 56 kpl, jois-
sa kuvia oli 110 556 kpl (18,4 hylly-
metriä) sekä sähköisenä 5,5 Gt. Mit-
tavimmat luovutukset saatiin, kun 
paperiversiona lakkautetun Sata-
kunnan Työ -lehden valokuvat luo-
vutettiin Kansan Arkistoon. Merkit-
täviä olivat myös Satakunnan Työn 
entisen päätoimittajan Aimo Ruu-
susen kuvaluovutukset omaan hen-
kilöarkistoonsa. Valokuvia saadaan 
vielä perinteisesti vedoksina, mutta 
yhä useampi kuvaluovutus tulee di-
gitaalisena. Arkiston oma kuvaus-
toiminta on kokonaan digitaalista. 

Sörnäisten Sosialidemokraattisen Nuoriso-osaston 
soutuvene ”Komeetta” Vanhankaupunginlahdella v. 1916. 

Puutarhakurssit Eskolassa Kyrössä v. 1916.

Muhoksen työväenyhdistyksen jäseniä ryhmäkuvassa
v. 1916.

6. Kuva-arkisto 



16

Akseli ja Arjenhistoria

Kuva-arkiston työkaluna toimii inter-
net-pohjainen tietokantajärjestelmä. 
Yhteistyössä mm. Työväen Arkiston 
ja Työväenmuseo Werstaan kanssa to-
teutettu järjestelmä rakentuu kahdes-
ta osasta: 

• organisaatiokohtaisena, sisäisenä 
luettelointi- ja tiedonhakuvälineenä 
toimivasta Akseli-tietokannasta, jos-
sa kukin organisaatio näkee vain omat 
kokoelmansa. 

• julkisesti internetissä selailtavasta 
Arjenhistoria-verkkoportaalista, jos-
sa näkyvät kaikkien mukanaolijoiden 
kuvat ja esineet kuvailutietoineen. Ar-
jenhistoriassa tiedonhaku on mahdol-
lista yhdestä organisaatiosta kerral-
laan tai samanaikaisesti kaikista orga-
nisaatioista. Yhteisen haun toimintoa 
tukee mm. yhdenmukaistettu asiasa-
noitus. Lisäksi käyttäjä voi lähettää 
palveluun omia kommenttejaan sekä 
tietojaan kuvista. Kuvien ja esineiden 
tai niiden kuvailutietojen näyttämistä 
internetissä rajaavat henkilötieto- ja 
tekijänoikeuslaki. Arjenhistoria-por-
taali tarjoaa mahdollisuuden kuvien 
tilaamiseen suoraan.

Toimintakertomusvuonna on ku-
vatietokannan uudistustyötä jatkettu 
yhdessä palveluntarjoajayhtiö Use-
rixin kanssa. eKuvasta Collectek-
si muuttuvan tietokannan uudistus-
työssä tavoitteena on parantaa ha-
kutoimintoja, siirtyä yhä enemmän 
yhteisten sanastojen ja ontologioiden 
käyttöön sekä parantaa tietokannan 
yleistä käytettävyyttä mm. tekemällä 
täytettävistä kuvailulomakkeista jous-
tavampia täyttää.

Arjenhistorian kuvat on digitaa-
lisesti vesileimattu väärinkäytösten 

estämiseksi. Vesileimasta käy ilmi 
lähdeorganisaatio, josta kuvan voi 
tilata painokelpoisena. Vesileiman 
käyttäminen on herättänyt runsaas-
ti keskustelua erityisesti Finna-ym-
päristössä, jossa on yhä enemmän 
siirrytty painottamaan avoimen 
datan merkitystä. Niinpä Kansan 
Arkistossakin on ryhdytty harkit-
semaan vesileimojen poistamista 
tietyiltä kuva-aiheilta. Huomioi-
tava on kuitenkin ammattivaloku-
vaajien toiveet vesileiman olemas-
saolosta. 

Arjenhistoria (www.arjenhisto-
ria.fi) sisältää noin 29 000 Kansan 
Arkiston kuva- ja esinetietuetta. 

Valokuva-aineistosta digitoitiin 
vuonna 2016 mm. SKDL:n, Suomen 
Demokratian Pioneerien Liiton, Suo-
men Naisten Demokraattisen Liiton, 
Yleisen Lehtimiesliiton, Suomen 

Suomen Sukeltajain Liiton ryhmäkuva liiton 
jäsenistä. Valokuvaaja: Atelier Nyblin 1916.



Elintarviketyöläisten liiton sekä Si-
rola-opiston kuvia.

Kansan Arkistossa Akseli-kuvatie-
tokantaan luetteloitiin vuonna 2016 
kuvia ja esineitä 4753 kpl ja vuoden 
päättyessä tietueita oli yhteensä 42 
583 kpl, joista valokuvia oli 38 424 ja 
esineitä 4 159 kpl.

Kuva-arkistosta tehtiin vuoden 
2016 kuluessa 340 tiedustelua ja ti-
lattiin yhteensä 835 kuvaa. Tieduste-
lujen määrä on 10 vuodessa lähes kol-
minkertaistunut: vuonna 2006 kuva-
tiedusteluja tehtiin 118 kpl. 

Arjenhistoria-kokoelmaportaalilla 
oli vuoden aikana 137 179 käyttäjää, 
jotka tekivät hakuja ja latasivat ai-
neistoa yhteensä 481 614 kertaa. Ak-
selissa mukana olevien perinnelai-
tosten materiaali oli näkyvissä myös 
Finnassa.

Julisteet 

Julistekokoelma karttui 522 julisteel-
la. Vuonna 2016 oli julisteisiin kes-
kittynyt erillisprojekti, johon saatiin 
erillisrahoitusta Kuluttajaosuustoi-
minnan säätiöltä. Myös Työväenpe-
rinteen kuvaprojekti keskittyi  julistei-
siin. Projektissa kiinnitettiin erityistä 
huomioita julisteiden hallittavuuden 
parantamiseen. Vuosina 2012–2016 

saapuneet julisteet luetteloitiin, ku-
vattiin ja vietiin Akseli-tietokantaan. 
450 julistetta sai uuden inventointi-
numeron. Kuva lisättiin tietokantaan 
28 aiemmin luetteloidusta julistees-
ta. 47 julistetta lisättiin d-kappaleik-
si aiemmin luetteloitujen oheen. 104 
ylimääräistä julistetta hävitettiin. 

Julisteet on aiemmin säilytetty fyy-
sisesti inventointinumeron ja luo-
kan/teeman mukaan. Vuonna 2016 
siirrettiin vuosina 1976–1986 nu-
meroidut, teeman mukaan säilytetyt 
julisteet Työpajankadulla inventoin-
tinumeron mukaiseen järjestykseen, 
jotta niiden käsittely ja löytäminen 
olisi sujuvampaa. Samalla luetteloi-
tiin Akseliin noin 500 julistetta vuo-
silta 1976–78. Osa julisteista (noin 
50 kpl) myös digitoitiin. Luettelointi- 
ja digitointiprosessi jatkuu vuoden 
2017 aikana.

Kokoelma sisältää yhteensä 7386 
julistetta, joista yli puolet on luette-
loitu. Julisteet ovat asiakkaiden käy-
tettävissä Arjenhistoria- ja Finna-
verkkopalveluiden kautta. Kansan 
Arkiston julisteet ja merkit luetteloi-
daan Akseli-tietokantajärjestelmän 
Esineet-osioon. Digitoituja merk

Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa 
järjestöjä niiden arkistotoimen hoi-
tamisessa. Neuvonnan ja ohjauksen 

Helsingin kaupungin työläisiä 
ryhmäkuvassa v. 1915-1916.
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kejä on viety tietokantaan noin 800 
kappaletta.
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7. Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus

Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa 
järjestöjä niiden arkistotoimen hoi-
tamisessa. Neuvonnan ja ohjauksen 
myötä varmistetaan aineiston säily-
vyys. Neuvonnan myötä aineistoista 
saadaan paremmin hallittavia ja hel-
potetaan päätearkistoon luovuttami-
sen prosessia. Vuonna 2016 tehtiin 
ohjaavaa kenttätyötä useiden järjes-
töjen parissa.

Arkiston tehtäviin kuuluu lisäksi 
opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaus ja 
neuvonta sekä esitelmien pito arkis-
toalan seminaareissa, historia- ja pe-
rinnetieteiden kurssilaisille ja muille 
perinteentallennuksesta kiinnostu-
neille. Vuonna 2016 arkistossa kävi 
kaksi opiskelijaryhmää. 
 

Sampakan naispuolisia nahka-
tehtaan työntekijöitä Nakkilassa 
v. 1916. Valokuvaaja: K.E. Klint, 
Pori.
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Arkistoyhteistyö

Ahaa-hanke

Kansan Arkisto on mukana 
AHAA-hankkeessa, jossa Kansal-
lisarkiston johdolla kehitetään ar-
kistoille uudenlainen hakemisto-
palvelu. 

Hanke on alkanut jo vuonna 
2011 ja siinä ovat mukana arkisto-
laitoksen lisäksi Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura, Porvarillisen 
Työn Arkisto, Keskustan ja maa-
seudun arkisto, Svenska centralar-
kivet sekä CSC – Tieteen tietotek-
niikan keskus Oy.  Ahaa-hakemis-
topalvelussa otetaan käyttöön uu-
distettavat kansalliset luetteloin-
tisäännöt, joiden laatimiseen Pia 
Pursiainen on arkiston edustajana 
antanut mittavan panoksensa. 

Kaikkien Ahaaseen osallistuvi-
en organisaatioiden yhteinen kou-
lutustilaisuus järjestettiin Kan-
sallisarkiston Siltavuoren toimi-
pisteessä 1.6.2016. Järjestelmän 
keskeneräisyydestä johtuen var-
sinaista käyttökoulutusta ei voitu 
antaa. Tilaisuudessa keskityttiin-
kin Ahaan suunnittelun taustoit-
tamisen ja ominaisuuksien esitte-
lyyn. Tämän lisäksi arkistoluette-
loinnin uudistusta ja ohjeistusta 
suunnitteleva Luettelointiryhmä 
kertoi työstään. 

Muu arkistoyhteistyö

Arkistosektorin KDK-yhteistyöver-
kosto jatkoi toimintaansa. Verkos-
ton toiminta-ajatuksena on mm. 
edistää arkistojen keskinäistä yh-
teistyötä ja tuottaa niiden yhteinen 
näkemys KDK(Kansallisen digitaa-
lisen kirjaston)-palveluiden kehit-
tämiseen. Yhteistyöverkosto jär-
jestää erilaisia seminaareja ja kou-
lutustapahtumia. Kansan Arkisto 
osallistui yhteistyöverkoston oh-
jausryhmän toimintaan ja oli mu-
kana laatimassa yksityisarkistoken-
tälle yhteisiä hankintapoliittisia lin-
jauksia sekä järjesti SKS:n kanssa 
yhteistyössä arkistopedagogisen se-
minaarin 24.10.2016.

Yksityiset Keskusarkistot ry:n 
toiminta

Yksityiset Keskusarkistot ry, YKA, 
on enintään 80-prosenttista laki-
sääteistä valtionapua nauttivien yk-
sityisten arkistojen yhteistoiminta-
järjestö, jossa oli vuonna 2016 yh-
deksän jäsentä. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on pitää yllä yhteyksiä ar-
kistolaitokseen ja muihin arkistoi-
hin, seurata alan kehitystä ja tehdä 
sen pohjalta aloitteita ja esityksiä, 
pitää yllä yhteyksiä arkistoalaa lä-
hellä oleviin yhteisöihin ja yrityk-
siin sekä edistää arkistojen välistä 

8. Yhteistyö



yhteistyötä ja työnjakoa. Kansan Ar-
kistolla oli edustaja Ykan hallituk-
sessa. 

Yksityiset Keskusarkistot ry esitteli 
toimintaansa lokakuussa Vantaan su-
kututkijain järjestämässä valtakun-
nallisessa Kuulutko sukuuni -tapah-
tumassa Hiekkaharjussa. Yksityis-
ten keskusarkistojen pöydässä vierai-
li kaksipäiväisen tapahtuman aikana 
runsaasti sukututkimuksesta kiinnos-
tuneita kävijöitä, joille annettiin arkis-
tojen esitteitä, tehtiin hakuja tietokan-
noista ja kerrottiin yksityisten keskus-
arkistojen toiminnasta. 

Uutena toimintamuotona Yksityi-
set Keskusarkistot järjesti ”Arkistoin-
nin perusteet järjestöille” –kurssin 
Porissa Porin kesäyliopiston kanssa 
yhteistyössä. Kouluttajina olivat Ossi 
Viita Suomen Urheilumuseon arkis-
tosta ja Arto Alajoutsijärvi Toimihen-
kilöarkistosta.

Yksityiset Keskusarkistot ry:n si-
vuilla (www.yksityisetkeskusarkistot.
fi) esitellään yhdistys, kerrotaan yh-
distyksen ajankohtaisista tapahtu-
mista sekä annetaan linkki kuhunkin 
arkistoon. Sivuilta löytyy Arkistoin-
tiopas, jossa kerrotaan arkistoinnin 
perusasiat ja lisäksi sivujen kautta on 

myös mahdollisuus lähettää kysymyk-
siä arkistointiin liittyen. Kysymyksiin 
vastaa se arkisto, jonka toimialaan 
kysymys kuuluu tai yhdistyksen pu-
heenjohtaja. Sivustolle on rakennettu 
myös intranet-osio arkistojen välistä 
keskustelua ja tiedonvaihtoa varten. 

Työväen perinnelaitosten 
yhteistyö

Työväenperinnelaitosten kokoelma-
yhteistyö toimii siten, että museo vas-
taa esineistä, arkistot asiakirjoista ja 
Työväenliikkeen kirjasto painetusta 
kirjallisuudesta. 

IALHIn (International Associati-
on of Labour History Institutions) 47. 
vuosikokous ja seminaari järjestettiin 
Helsingissä 7. - 9.9. Työväen Arkiston 
järjestämään seminaariin osallistui 
työväenperinnelaitoksia eri puolilta 
maailmaa. Seminaariosuuden ensim-
mäisenä päivänä esiteltiin jäsenjärjes-
töjen projekteja, joista monet käsitteli-
vät sähköisiä aineistoja. Toisena semi-
naaripäivänä keskityttiin kansanliik-
keisiin liittyvien aineistojen keräämi-
sen ja säilyttämisen kysymyksiin. Key-
note luennoitsijat vararehtori Ellen 
Ndeshi Namhila Namibian yliopistos-
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Yksityiset Keskus-
arkistot ry esittäy-
tyi Kuulutko su-
kuuni –tapahtu-
massa Vantaalla 
8.-9.10.2016.
Kuva: Iris Olavinen.
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ta ja professori Anja Nygren Helsingin 
yliopistosta käsittelivät muistitiedon 
merkitystä kehitysmaiden historiassa. 
Juhlaillallinen päätti erityisen onnis-
tuneen seminaarin. Kansan Arkistol-
la ei ole ollut viime vuosina mahdolli-
suutta osallistua vuosittain järjestettä-
viin IALHIn tapaamisiin kustannus-
syistä. Tällä kertaa Helsingissä järjes-
tetty kokous mahdollisti useamman 
työntekijän osallistumisen antoisaan 
seminaariin.

Marita Jalkanen osallistui 18.-19.5. 
Pohjoismaiseen työväenarkistojen 
johtajien yhteistapaamiseen Ruotsin 
Huddingenissa ARABIn tiloissa. Ta-
paamisessa käsiteltiin ajankohtaisia 
asioita mm. arkistojen supistuvaa ra-
hoitusta ja aineistojen sähköistymisen 
tuomia haasteita. 

Kotimaista yhteistyötä on viime vuo-
sina vienyt 1917/1918-muistovuosiin 
valmistautuminen. 1917/1918-han-
ketta koordinoi työväenjärjestöjen 
neuvottelukunta, joka kokoontui vuo-
den aikana kaksi kertaa. Näyttelyi-
den suunnittelusta on vastannut työ-
ryhmä, joka koostuu Työväenmuseo 

Werstaan, Työväen Arkiston ja Kansan 
Arkiston työntekijöistä. Kansan Ar-
kistosta työryhmään ovat aktiivisesti 
osallistuneet Reetta Laitinen ja Kari 
Määttänen. 

Lokakuussa 2015 avattiin ”Työvä-
enliikkeen 100 itsenäisyyden vuotta” 
-verkkosivusto (www.tyovaenliike.fi), 
joka julkistettiin yleisölle huhtikuus-
sa 2016. Yhdeksän otsikon alle jaettu 
verkkonäyttely käsittelee vanhan työ-
väenliikkeen, itsenäistymisen, sisällis-
sodan, sotavuosien ja sodanjälkeisen 
ajan tapahtumia, kertomuksia ja ih-
miskohtaloita työväenliikkeen ja työ-
väestön silmin. Sivustolta löytyy myös 
runsaasti arkisto- ja museopedagogis-
ta oppimateriaalia koulujen historian-
opetusta varten. Verkkosivusto täy-
dentyy jatkuvasti uusilla teksteillä sekä 
merkkivuosiin liittyvillä tapahtumilla.

Verkkosivuston lisäksi Työväenmu-
seo Werstaalla aukeaa marraskuussa 
2017 laaja pysyväisluonteinen Vapau-
den museo -näyttely, joka käsittelee 
Suomen ja työväenliikkeen yhteistä 
taivalta vapauden näkökulmasta.

Työväenperinne – Arbetartraditi-
on ry:n kuvaprojektissa järjestettiin, 
digitoitiin ja luetteloitiin julisteita Ak-
seli-tietokantaan. Kansan Arkistossa 
luetteloitiin 100 julistetta ja Työväen 
Arkistossa hieman yli 100 SDP:n vaa-
lijulistetta. Tekijänoikeusvapaat ku-
vat avattiin Arjenhistoria.fi- ja Finna-
portaaliin. Aikaa työhön käytettiin 
molemmissa arkistoissa yhteensä 0,09 
henkilötyövuotta. Kansan Arkiston 
projektissa työskenteli Reetta Laitinen.

Kansan Arkisto oli mukana Työvä-
entutkimus-vuosikirjan toimitustyös-
sä. Työväentutkimus edistää muistior-
ganisaatioiden ja tiedeyhteisön vuoro-
vaikutusta. Lisäksi vuosikirja kokoaa 

Anne Lahtinen esittelee Työväenliike.fi –
sivustoa Arkistopedagogia-seminaarissa 
24.10.2016.



yhteen työväenhistoriaan liittyvät ajan-
kohtaiset tapahtumat. Toimituskun-
nassa Kansan Arkistoa on edustanut 
Kari Määttänen.

eKuva-organisaatioiden yhteistyö

Kansan Arkistosta Pia Pursiainen 
osallistui Akseli-konsortion tietojär-
jestelmän ”Keskuskomiteaksi” kutsut-
tuun uudistustyöryhmään. 

Ryhmä koostuu eri museoiden 
edustajista, jotka kukin edustavat 
omia konsortioitaan eKuvan muut-
tuessa Collecte-järjestelmäksi. Uu-
distuksen tarkoituksena on tuottaa 
kuvailukäytännöiltään ja hakuomi-
naisuuksiltaan käytettävämpi järjes-
telmä, huomioiden loppukäyttäjät 
Finna-ympäristössä sekä pyrkimyk-
set kansalliseen yhdenmukaisuuteen 
kuvailussa.

Kansan Arkiston ystävät ry        
         
Kansan Arkiston ystävät ry on vuon-
na 1994 perustettu yhdistys, jonka tar-
koituksena koota yhteen työväenliik-
keen aatteellisista, sivistyksellisistä ja 
järjestöllisistä perinteistä ja historias-
ta kiinnostuneita kansalaisia, kehit-
tää ja tukea Kansan Arkiston toimin-
taa sekä syventää työväenperinnetyön 
tuntemusta. Yhdistyksen puheenjoh-
tajana toimi vuonna 2016 Veli-Pekka 
Leppänen ja hallituksen jäseniä olivat 
Kauko Aaltonen, Helena Hölttä, Arja 
Mäntyniemi, Pentti Laine, Taisto Te-
rävä ja Jaakko Tiainen. Yhdistyksen 
vuosikokous pidettiin 15.3.2016. Yh-
distyksellä oli toimintavuoden lopus-
sa 147 jäsentä. 

Kansan Arkiston Ystävät ry jär-
jesti kertomusvuonna 9 keskustelu-

tilaisuutta. Kansan Arkistossa järjes-
tettyihin tilaisuuksiin osallistui 385 
henkilöä. Tilaisuuksista tiedotettiin 
kirjeitse, sähköpostilla ja ilmoituk-
silla Kansan Uutisissa ja Helsingin 
Sanomissa sekä arkiston Facebook-
sivustolla. Tilaisuuksien käytännön 
järjestelyt toteutti Kansan Arkisto.

Ystävät ostivat ja lahjoittivat Kansan 
Arkistolle tuoleja ja avustivat arkiston 
toimintaa 2 000 eurolla.

Kevät 2016(suluissa osallistujamäärät)

9.2. Markku Kuisma: Venäjä ja Suomen 
talous (52)
1.3. Juha Hurme: Heikki Halonen – 
metallityöläinen, kirjailija, intellektu-
elli. (43)
15.3. Ritva Savtschenko: Kompuroiden 
korporatismissa. Eheytyneen  SAK:n 
ristipaineet suomalaisessa korporatis-
missa 1968–1978. (27)
12.4. Timo Sandberg: Mustamäki-ro-
maanit (35)
10.5. Marko Paavilainen: Murhatut vel-
jet (26)

Syksy 2016
 
13.9. Pekka Lehtonen: Tehtävä Tallin-
nassa (59)
11.10. Mikko Pyhälä: Valtaa ja vasta-
rintaa (48)
15.11. Erkki Tuomioja: Luulin oleva-
ni aika piruileva. Poliittiset päiväkirjat 
1995–1997. (53)
13.12. Oula Silvennoinen (Aapo Rose-
lius, Marko Tikka): Suomalaiset fasis-
tit. (42)
Keskusteluja veti Kansan Arkiston ys-
tävien puheenjohtaja Veli-Pekka Lep-
pänen. 

22 
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Kansan Arkisto toimii Helsingissä 
kahdessa eri toimipisteessä. Toimis-
totilat ja tutkijasali sekä 120 m2 suu-
ruinen arkistomakasiini sijaitsevat 
Vetehisenkuja 1:ssä. Kolme etämaka-
siinia sijaitsee Työpajankadulla. Ma-
kasiinitilaa on yhteensä 691 neliötä. 
Arkistolle laadittiin pelastussuunni-
telma, jonka Helsingin pelastuslaitos 
hyväksyi 13.7.2016. 

9. Tilat

Sampakan nahkatehtaan työntekijöitä myymälä- ja konttorirakennuksen edustalla ryhmäkuvassa 
Nakkilassa v.1916. Valokuvaaja: K.E. Klint, Pori.
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Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteis-
kunnallinen Arkistosäätiö. Arkisto-
säätiön valtuuskunnan muodostaa 
kaksikymmentä henkilöjäsentä. 

Vuonna 2016 valtuuskunnan jäse-
ninä ovat toimineet:

VTM Riku Ahola, Työnohjaaja 
Liisa Aura, opiskelija Heidi Auvinen, 
toimitsija Oiva Björkbacka, puheen-
johtaja Matti Harjuniemi, opettaja 
Janne Hernesniemi, toimistosihteeri 
Soile Hyvärinen, markkinointipääl-
likkö Loviisa Itäkannas, toiminnan-
johtaja Sirpa Kerman, järjestösih-
teeri Tanja-Riikka Knyazev, tutkija 
Joni Krekola, toiminnanjohtaja Lau-
ra Lodenius, tutkija Raimo Parikka, 
opintojohtaja Leo Partanen, toimin-
nanjohtaja Jorma Pikkarainen, his-
toriantutkija dosentti Tauno Saarela, 
Minttu Sillanpää, VTM Riikka Taa-
vetti ja Pauliina Murto-Lehtinen. 
Valtuuskunnan puheenjohtaja on 
kunnallissihteeri Aulis Ruuth ja va-
rapuheenjohtajana jatkaa Soile Hy-
värinen. Valtuuskunta piti vuosiko-
kouksensa 18.4.2016. 

Säätiön asioita hoitaa ja edustaa 
hallitus. Arkistosäätiön hallituksen 
puheenjohtajana vuonna 2016 toimi 
Tauno Saarela ja jäseninä Riku Aho-
la, Joni Krekola, Laura Lodenius, 
Raimo Parikka, Jorma Pikkarainen 
ja Riikka Taavetti. Hallituksen sih-
teerinä on toiminut Kari Määttänen. 
Arkistosäätiön asiamiehenä sekä 

esittelijänä hallituksen kokouksis-
sa on ollut Marita Jalkanen. Säätiön 
kirjanpitäjänä on toiminut Jari Salo 
Ovil Oy:stä ja tilintarkastajana Suo-
men Tilintarkastajaverkko Oy, jossa 
vastuullisena henkilönä on HTM-ti-
lintarkastaja ekonomi Timo Vilén. 

Hallitus on kokoontunut kerto-
musvuoden aikana viisi kertaa. Ko-
kouksissa on käsitelty säätiön talous- 
ja henkilöstöasioita ja Kansan Arkis-
ton toiminnan kehittämistä.

10. Hallinto

Vasemmistoliiton eduskuntavaalijuliste 
vuodelta 2006.
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11. Henkilöstö

Kansan Arkiston työsuhteiseen henkilökuntaan kuului kuluneen vuoden 
aikana kahdeksan henkilöä. Koko vuoden täysiaikaista työpäivää teki seit-
semän henkilöä. Työsuhteessa olleen henkilöstön työpanos oli 7,9 hen-
kilötyövuotta. 

Vakinaiseen henkilökuntaan ovat vuonna 2016 kuuluneet:

- Jalkanen Marita, FM, arkistonjohtaja 
- Laitinen Reetta, FM, tutkija 
- Lindgren Riitta, arkistomestari 
- Määttänen Kari, FM, tutkija 
- Ollikka Auli, arkistosihteeri, kuvankäsittelijä 
- Pursiainen Pia, tradenomi (YAMK),YTK, tutkija 
- Seppä Hilkka, tutkimussihteeri

Muut työntekijät:

- Kuusisto Janne, ma tutkija 1.5.-31.12.2016 
- Sundholm Henri, ma tutkija 1.4.-30.6.2016

Esittelyt, koulutus, neuvonta

19.2. THPTS:n graduseminaari, Tieteiden talo 
29.2. Tampereen yliopiston historian opiskelijat 
10.-12.2. Vasemmistoliiton puoluekokous, Oulu 
27.5., 1.6. Ahaa(käyttöönotto)koulutus, Kansallisarkisto 

8.-9.10. Kuulutko sukuuni? -sukututkimus- tapahtuma, 
Vantaan ammattiopisto Varian Tennistien toimipiste (Ykan kanssa)
13.10. Kirjastojen, museoiden ja arkistojen hankintapolitiikka, 
Tako-seminaari, Kansallismuseo 
24.10. Arkistopedagogia-seminaari, SKS.

26.9. Helsingin yliopiston opiskelijat
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Kansan Arkiston aineistoa lainattiin 
uudistuneeseen Lenin-museoon. 
Janne Kuusisto museon näyttelyn 
avajaisissa 16.6.2016.

 
Artikkelit:

Janne Kuusisto: Totaalikieltäytyminen Aseis-
takieltäytyjäliiton arkistossa. Työväentutkimus 
2016, 4 sivua.
Reetta Laitinen: Estelle kulki reilulla tuulella. Ar-
jenhistoria-blogi (blogi.arjenhistoria.fi).
Reetta Laitinen: Artikkeleita ”Työväenliikkeen 100 
itsenäisyyden vuotta” -sivustolle (www.tyovaenliike.
fi): Jussi Tuominen – työväenliikkeen monitoimi-
mies, Leipä ja voi kortilla, Metsäkaartiin!, Juuttia, 
kahvia ja elämänlankaa. 
Kari Määttänen: Artikkeli ”Työväenliikkeen 100 
itsenäisyyden vuotta” -sivustolle (www.tyovaen-
liike.fi): Kössi Ahmala – työläisrunoilijan tarina. 

Henkilökunnan muu osallistuminen:

19.1. Päiväkummun Kannatusyhdistys ry luovutti Yhteiskunnalliselle Arkisto-
säätiölle asunto-osakkeen 
17.2. Arkistoyhdistyksen retki, Rikosmuseoon tutustuminen, Vantaa 
18.2.NoPasaran, THPTS:n seminaari, TLK 
30.3. Teija Norvannon 50-vuotisjuhlat, TLK 
29.4. Kirsti Lumialan läksiäiset, TLK 
18.-19.5. Pohjoismainen työväen-
liikkeen arkistonjohtajien tapaaminen, 
Huddinge, Ruotsi 
24.5. Ulla-Maija Peltosen läksiäiset, SKS 
14.6.Ensiapukurssi, Diacor 
16.6.Uudistetun Lenin-museon 
avajaiset, Tampere 
20.6. Ykan virkistysretki Vallisaareen 
22.-23.8. THPTS:n 1917-seminaari, Werstas 
Tampere 
8.-9.9.IALHI-konferenssi, Työväen Arkisto 
23.11. Tiellä sananvapauteen -verkkosivuston 
avajaiset, Kansalliskirjasto 
29.11. Toisinajattelijat-näyttelyn 
avajaiset, Virka Galleria 
1.12. Tes-neuvottelut, JHL 
19.12. Werstaan jouluseminaari

Työväenliikkeen kirjasto lunasti paikkansa 
merkittävänä erikoiskirjastona kirjaston-
johtaja Kirsti Lumialan aikana. Kirsti siirtyi 
eläkkeelle keväällä 2016.
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Liite 1. Asiakirjakokoelmat 31.12.2016

                         kpl        hyllymetriä
1. Järjestöjen arkistot             7 086           2 709
    A Vanhan työväenliikkeen järjestöt    104                   4
    B Suomen Kommunistinen Puolue               1 022               484
    C 1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt 293                 17
    D Kansandemokraattiset järjestöt / Vasemmistoliitto  2 800               850
    E Ammatilliset järjestöt              1 071               687
    F Muut järjestöt                          1 796                           667

2. Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot  104               227

3. Erikoiskokoelmat                  7                 17
    A Luokkasota 1918                             3
    B Työpaikkalehdet                             1
    C Ohjelmatoiminta                1
    D Työväestön elinolosuhteet               1
    E Poliittiset vangitsemiset 1919–1944                      4
    F Espanja 1936–39                             1
    U Vaihtoehtolehdet 1960–1970-luvuilta                                 6

4. Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat                 13                        92

5. Henkilöarkistot                466               372

6. Muistelmat                                    1 1 08       9

7. Biograficakokoelmat                                                 1 986     27
 
Yhteensä                                             3453
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Liite 2. Erityisaineistokokoelmat 31.12.2016

                     kpl  hyllymetriä
8. Äänitekokoelma            10 114                 81
  
9. Mikrofilmit         941

10. Käsikirjasto              14 715                241

11. Valokuvat ja negatiivit        1 295 065                  216
      Luetteloidut kuvat tietokannassa          38 424 

12. Julisteet                    7364 

13. Rakennuspiirustukset                 1 169 

14. Näyttelyt              218 

15. Kuvataide (luetteloidut)            569 

16. Rainat              554 

Yhteensä                         538 

Oranssi ry:n ”Klub Sputnikin mainos, jossa Sputnik liitää vihreänsinistä taustaa 
vasten.
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JÄRJESTÖARKISTOT

1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt
Lappfjärds arbetarförening     1917-1921
Punkalaitumen Länsipään työväenyhdistys   1912-1920

1B Suomen Kommunistinen Puolue     
SKP:n Kangasalan osasto     1957-1982
SKP:n Kauppilan osasto     1986-1990
SKP:n Lapinniemen osasto     1947-1986
SKP:n Lapväärtin yhdistys     1945-1959
SKP:n Liedakkalan osasto     1948-1988
SKP:n Liitsolan osasto     1959-1963
SKP:n Metsolan osasto     1945-1969
SKP:n Punkalaitumen osasto    1958-1961
SKP:n Viljakkalan osasto     1956

1C 1920- ja 1930 -lukujen vasemmistolaiset järjestöt
Punkalaitumen sos.dem. kunnallisjärjestö    1919-1936

1D1 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
Demokraattinen yhdistys Valo    1953-1970
Isonkyrön demokraattinen kunnallisjärjestö  1958-1969
Lappfjärd arbetar- och småbrukarförening   1945-1959
Leinolan-Vehmaisten kansandemokraattinen yhdistys 1973-1974
Luusan demokraattinen yhdistys    1945-1948
Oulun kirjatyöntekijäin kd-yhdistys    1979-1981
Suvilahden kansandemokraatit    1983-1990
Tampereen tekstiilialan kansandemokraatit   1975-1984

1D2 Suomen Naisten Demokraattinen Liitto (SNDL)
Kaupin demokraattiset naiset    1973-1980
  
1D3 Vasemmistonuoret / Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto
Hämeenlinnan seudun vasemmistonuoret             2008
Imatrankosken demokraattiset nuoret             1980
Joensuun sosialistiset koululaiset    1978-1980
Juuan demokraattiset nuoret     1973-1980
Kalikka-yhdistys      1975-1978
Kaltimon ay-klubi      1975-1979

Liite 3. Asiakirja-aineiston kartunta 2016 
- uudet arkistonmuodostajat
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Kanervalan demokraattiset nuoret    1975-1979
Karjalan sosialistisen nuorisoliiton Joensuun aluejärjestö 1979-1981
Kiteen demokraattiset nuoret    1972-1980
Kontiolahden demokraattiset nuoret   1977-1979
Mutalan demokraattiset nuoret    1962-1976
Niinivaaran sosialistiset nuoret    1970-1980
Nurmeksen demokraattiset nuoret    1973-1980
Pankakosken demokraattiset nuoret    1977-1978
Polvelan demokraattiset nuoret    1962-1979
Puurtilan demokraattiset nuoret nuoret   1952-1954
Rantakylän demokraattiset nuoret    1975-1980
Tampereen vasemmistonuoret    2001-2015
Tohmajärven demokraattiset nuoret    1971-1980
Viekin demokraattiset nuoret              1979
Viinijärven demokraattiset nuoret    1976-1979
Vuokon demokraattiset nuoret    1972-1979
Vuonoksen demokraattiset nuoret   

1D4 Sosialistinen Opiskelijaliitto (SOL) ja Kansandemokraattiset 
Opiskelijajärjestöt (KOJ)
Imatran opiskelevat sosialistit              1974
SOL:n Wärtsilän teknillisen oppilaitoksen oppilasjärjestö           1977
SOL:n Joensuun korkeakoulun kasvatusalan osasto 1973-1978
SOL:n Joensuun korkeakoulun kielten osasto            1976
SOL:n Joensuun luonnontieteiden osasto   1975-1980
SOL:n Joensuun yhteiskuntatieteiden opiskelijain osasto 1974-1978
SOL:n Joensuun-Kuopion piirijärjestö             1974
SOL:n Pohjois-Karjalan piirijärjestö    1975-1980
 
1D5 Suomen Demokratian Pioneerien Liitto
Friherrsin nuoret pioneerit               1975
Martinlaakson pioneerit     1973-1993

1D6 Vasemmistoliitto
Etelä-Vantaa vasemmistoliitto    1990-2007
Keski-Suomen vasemmistonaiset              1990
Lokomon vasemmisto     1991-1998
Rakentajien vasemmistoyhdistys    1983-2011
Suinulan demokraattinen yhdistys    1969-1995
Tampereen ravintola-alan vasemmistoryhmä  1978-2006
Vasemmistoliiton Nakkilan yhdistys   1981-2014
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1E Ammatilliset järjestöt
Alavuden elintarviketyöläisten osasto 132    1979-2010
Forssan seudun ammatillinen paikallisjärjestö  1949-2009
Hyvinkään elintarviketyöläiset    1930-1980
Jokioisten elintarviketyöläisten ammattiosasto no 113 1990-2003
Järvenpään ammatillinen paikallisjärjestö             1957
Keravan elintarviketyöntekijäin ammattiosasto no 50 1988-1999
Kiteen elintarviketyöntekijät     1962-2013
Kouvolan lihanjalostustyöntekijöiden 
ammattiosasto no 40      1970-2013
Lapuan elintarviketyöläisten ammattiosasto no 78  1974-2011
Lohjan elintarviketyöntekijäin ammattiosasto 29  1976-2005
Nastolan elintarviketyöläisten ammattiosasto no 149 1993-1999
Pietarsaaren tupakkatyöläisten ammattiosasto 221  1974-1999
Porkkala fiskokonserva-arbetarnas fackvörening 121 1984-1997
Puutyöväenliiton Iskun ammattiosasto 580   1973-1979
Rakennusliiton osasto 400, Kotka    1949-2000
Rakennusliiton osasto no 44, Elimäki   1966-2013
Särkisalmen meijerityöläisten ammattiosasto no 161 1964-2000
Tampellan pellavatehtaan tuotantokomitea   1963-1971
Turun leipomotyöväen ammattiosasto no 3   1955-1971
Vaasan elintarviketyöläiset ry ammattiosasto 7  1971-1986
Vaasan elintarviketyöläisten keskusjärjestö   1957-1969
Vaasan leipurien ammattiosasto 25    1951-1971
Vaasan lihanjalostus työläiset              1971
Vaasan myllytyöntekijät ammattiosasto 28   1941-1998
Vaasan sokerityöntekijäin ammattiosasto 67  1939-1970
Vammalan elintarviketyöntekijät os. 100   1963-2011

1F Muut järjestöt
Ammattikoululaisten liiton Pohjois-Karjalan piirijärjestö 1974-1980
Eläkeläiset ry:n Pohjois-Karjalan aluejärjestö          -
Imatran työttömien toimikunta    1977-1980
Joensuun korkeakoulun rauhankomitea   1973-1975
Joensuun opiskelijoiden YK-yhdistys   1976-1977
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat                   -
Joensuun seudun varusmiesyhdistys   1973-1979
Joensuun tyttölyseon teinikunta     1972-1974
Karkkilan Venäjä-seura     1970-2003
Kirkkonummi-Siuntion eläkeläiset    1971-2009
Korson entisten sotilaiden toverikunta   1945-1946
Nakkilan eläkeläiset      1991-2015
Paremman elämän puolesta PEP    1999-2008
Pihlavan eläkeläiset      1961-2015
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Punkalaitumen eläkeläiset               1988-1989
Sissiteatteri                 1972-1975
Suomen Rauhanpuolustajain Joensuun korkeakoulun
Rauhantoimikunta                1980-1982
Suomi-Unkari seuran Oulun osasto              1978-1981
Timpurien ja kankurien huvitoimikunta             1961-1965
Turun seudun työttömät TST              2004-2013
Utajärven eläkeläiset                1972-2007
Venäläinen rauhankomitea Suomessa             1961-1980
Venäläinen teatteriyhdistys Suomessa             1946-1978

5 HENKILÖARKISTOT
Alanen Anneli
Kelovesi Tauno
Kerman Sirpa
Kyrö Timo
Lehikoinen Eeva
Peltonen Urho
Riikonen Urho
Rinne Anton Felix
Saari Elina
Saarnio Pekka
Salminen Väinö

Porin torilla v. 1966. Aimo Ruususen henkilökokoelma.
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Liite 4.  Tutkijapalvelu 2016 
                     kpl
Tutkijakäynnit                1088 
Tilaukset                   509 
Tilatut arkistoyksiköt                            1550 
Tilatut valokuvatiedostot                 835 
Tilatut äänitteet          19
Tilatut valokopiot + pdf:t               7305 
Kaukolainat          14 
Puhelintiedustelut                   144 
Sähköpostitiedustelut                  156 
Valokuvia koskevat tiedustelut                340 

Tilausten jakautuminen:    kappaleet yksiköt

1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt        5                 5
1B Suomen Kommunistinen Puolue       66   200
1C 1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt    23     29
1D Kansandemokraattiset järjestöt       68               233
1E Ammatilliset järjestöt        31     74
1F Muut järjestöt         74  198
2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkisto      24  150
3 Erikoiskokoelmat         28     60
4 Jäljenne ja lehtileikekokoelmat         1       2
5 Henkilöarkistot             93   294
6 Muistelmat          32   107
7 Biograficakokoelmat          7       7
8 Äänitteet          19     79
Kirjat           20     34
Valokuvat / vain tutkijasalitilaukset,       18                  78
ei sisällä tietokantahakuja!
    
Tilaukset yhteensä                   509             1550   
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Liite 6. Asiakirjojen luokittelu

1. Järjestöjen arkistot 
A. Vanhan työväenliikkeen järjestöt 
B. Suomen Kommunistinen Puolue 
C. 1920 - ja 1930 -lukujen vasemmistolaiset järjestöt 
D. Kansandemokraattiset järjestöt ja Vasemmistoliitto
 1. Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL)
 2. Suomen Naisten Demokraattinen Liitto (SNDL)
 3.Vasemmistonuoret ( Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto, SDNL)
 4. Sosialistinen Opiskelijaliitto (SOL) ja Kansandemokraattiset Opiskelijajärjestöt (KOJ)
 5. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto (SDPL)
 6.Vasemmistoliitto (Vas) 
E. Ammatilliset järjestöt 
 1. Keskusjärjestöt, ammattiliitot (muut kuin 1E 4 - 1E 9) 
 2. Ammatilliset yhteisjärjestöt ja neuvostot 
 3. Ammattiosastot 
 4. Kumi- ja nahka-ala (liitot ja osastot) 
 5. Kutomatyöväen liitto ja osastot 
 6. Muurarien liitto ja osastot 
 7. Rakennusliitto ja osastot 
 8. Satama- ja kuljetusala (liitot ja osastot) 
 9. Elintarvikeala (liitot ja osastot)   (uusi luokka 2008)
F. Muut järjestöt
 1. Eläkeläisjärjestöt 
 2. Raittiusjärjestöt 
 3. Kansan Sivistystyön Liitto KSL jäsenjärjestöineen 
 4. Järjestötaloyhdistykset, Kansan Talojen Liitto/Kulttuurityön Keskus 
 5. Pienviljelijäliitto ja pienviljelijäyhdistykset
 6. Suomen Sosialistinen Nuorisoliitto ja sen yhdistykset 
 7. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran piirit ja osastot, 
    Suomen-Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seura (SNS I) 
 8. Suomen Rauhanpuolustajat SRP jäsenjärjestöineen 
 9. Muut järjestöt  
2. Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot 
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